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Lokalna pripadnost kot dodana vrednost
Krajani Stare Loke so aktivni na različnih področjih. Svoj kraj imajo zelo radi, zato je bilo le vprašanje časa, kdaj bodo
ustanovili društvo, ki bo pokrivalo širše področje njihovega delovanja in raznolikih aktivnosti. V manj kot dveh tednih
od ustanovitve je društvo štelo že več kot sto članov.
»Ideja je začela zoreti lani spomladi,
ko so se začela odvijati dela za ureditev kanalizacije v Stari Loki. Jeseni
se je izoblikovalo spoznanje, da se
bomo morali povezati. Krajani smo
oblikovali pisno pobudo za celovito
ureditev središča Stare Loke in jo
predstavili na občini. Takrat smo
ugotovili, da nas bodo povsod bolj
resno jemali in da bomo tudi lažje
delovali, če se oblikujemo v društvo.
Neodvisno od nas je v kraju zelo živo
življenje znotraj župnije. Letos poleti
je celoten kraj in okolico povezala
veseloigra Dve nevesti ljudskega
ljubiteljskega gledališča. To je bil
zelo velik motivacijski dogodek za
Staro Loko; neverjetno, kako so se
ljudje med sabo začutili in povezali.
Mogoče smo ravno v pravem trenutku nadaljevali z našimi idejami,«
je o ustanovitvi Kulturno-zgodovinskega društva Lonka Stara Loka
povedal predsednik in eden od
pobudnikov ustanovitve društva
Klemen Karlin.

Slovesnost trenutka

Na ustanovnem zboru društva
v spodnji dvorani obrambnega
stolpa Starološkega gradu je bilo
slovesno. Vsi so se namreč zavedali pomena tega za Staro Loko
zgodovinskega trenutka, ki se ga je
udeležilo okoli 110 ljudi. Pred uradnim delom zbora je Karlin predstavil razloge, ki so pripeljali do
ustanovitve društva, Alojzij Pavel
Florjančič pa je spregovoril o bogati zgodovini imena Lonka in o
neformalni skupini s tem imenom,
katere zametki segajo v konec
osemdesetih let prejšnjega stoletja.
Kulturno bogat večer so sooblikovali pevci Škofjeloškega okteta pod
vodstvom Andreja Žagarja, Mira
Bevk z branjem pesmi o Stari Loki
strica Jurija Hafnerja in Tanja Jenko
z recitiranjem Prešernove poezije.
»Ustanovitev društva ni bilo zgolj
neko formalno dejanje, ampak res
slovesen začetek. Prav tako so ljudje
spoznali, kako je na njih samih, da
so dejavni, da dajejo pobude in ne
pustijo, da gredo stvari preprosto
mimo njih, ampak da so soudeleženi
in jih soustvarjajo,« je poudaril Karlin. Večina članov je iz Stare Loke, a so
prišli tudi od drugod, saj je vplivno
območje nekdanje starološke pra-

fare precej široko.

Namen in cilji društva

Namen društva je ohranjanje in oživljanje kulturno-zgodovinske in naravne dediščine Stare Loke. Društvo
si še posebej prizadeva za celovito
ureditev in trajnostni razvoj kraja
ter za kakovostno sobivanje v njem.
Društvo svoj namen uresničuje
zlasti s tem, da si prizadeva za oživitev in celovito ureditev zgodovinskega jedra Stare Loke ter za to, da
na območju nekdanjega vaškega
jedra Stare Loke ponovno zaživi
trg z identiteto krajevnega središča.
Nadalje pospešuje prizadevanja za
obnovo in oživitev Starološkega
(Strahlovega) gradu; izvaja kulturnoumetniške, vzgojne, izobraževalne
in raziskovalne dejavnosti, projekte in programe s ciljem načrtnega
osveščanja javnosti o pomenu kulturno-zgodovinske dediščine Stare
Loke; v sodelovanju s pristojnimi
ustanovami sistematično zbira,
ohranja in predstavlja ustno izročilo
in narodopisno blago o nekdanjem
življenju, običajih in navadah v Stari
Loki in okolici; organizira razstavnogalerijsko, koncertno, gledališko,
kinematografsko dejavnost in druge
kulturne dejavnosti s ciljem poživitve kulturnega utripa Stare Loke;
vzpodbuja druženje krajanov in
prijateljev Stare Loke s ciljem medsebojnega povezovanja in krepitve
pripadnosti lokalnemu okolju itd.

Ustanovni zbor Kulturno-zgodovinskega društva Lonka Stara Loka
(Foto: Aleksander Igličar)
z veseljem sodelovali pri čiščenju.
Z organizacijo takšnih dogodkov
opozarjamo tudi na našo dediščino.
Strahlov grad je kulturni spomenik
državnega pomena, a nam kljub
temu dobesedno propada pred
očmi,« je opozoril Karlin.
Karlin si želi tudi nekakšno organsko povezavo med starim jedrom
Škofje Loke in Staro Loko, da bi skupaj predstavljali zaključeno celoto.

»Prepričan sem, da bi z urejeno Staro
Loko pridobila cela Škofja Loka, in
sicer v smislu razširitve turistične ponudbe in povezovanja ljudi. Lokalna
pripadnost je pri nas zelo živa in sam
v tem vidim dodano vrednost, ne pa
provincialnost, omejenost, kot jo
nekateri prikazujejo. Če veš, kje so
tvoje korenine in jih znaš ceniti, se
boš lažje odpiral tudi v svet,« je zaključil Klemen Karlin. Klavdija Š. K.

Javno povabilo za udeležbo na mladinskem taboru
Rotary club Škofja Loka bo poleti 2014 dvema dijakoma/dijakinjama
omogočil udeležbo na poletnem mladinskem rotarijskem taboru. Mladinski tabor izbereta izbrana kandidata skupaj z Rotary clubom Škofja
Loka s spiska možnih prostih mest v evropskih državah. Rotary club bo
izbranima kandidatoma kril stroške prijave in prevoza, sama udeležba
na taboru pa je praviloma brez doplačila.
Pogoji za izbor:
• šolski uspeh v zadnjih dveh letnikih;
• izvenšolske aktivnosti dijaka/dijakinje, kot so kultura, šport,
znanost in umetnost;
• socialni položaj družine;
• starost: 16–18 let (starost 16 oz. 18 let mora biti dosežena
pred odhodom na tabor).

Aktivnosti

Društvo Lonka je kmalu po ustanovitvi organiziralo prvi Strahlov večer,
ki je bil zelo odmeven. S slednjimi
bodo nadaljevali. Zasnovani so kot
niz pogovornih večerov, na katerih
bodo obravnavali teme, povezane
s Staro Loko in njeno zgodovino,
ter hkrati odpirali pogled v prihodnost. En Strahlov večer bo zagotovo namenjen prav Strahlovi rodbini,
torej zadnjim plemenitim lastnikom
gradu. V Stari Loki bodo nadaljevali
z utečenimi prireditvami, letos bodo
predstavili Dalmatinov pasijon, sodelovali pri Teku štirih mostov itd.
»Želim si, da bi v atriju Starološkega
gradu, ki je zdaj zaprt, organizirali koncert. Tamkajšnja akustika je
fantastična in čeprav je atrij zanemarjen, so številni že dejali, kako bi

Način prijave: pisno na naslov Rotary club Škofja Loka,
Blaževa ulica 3F, 4220 Škofja Loka z opisom interesov kandidata
in dokazili izpolnjevanja pogojev ter podpisanim soglasjem staršev
za kandidiranje in odhod na mladinski tabor. Prijavi priložite tudi dve
fotografiji v velikosti kot za potni list.
Rok za prijavo: 10. marec 2014.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izboru do 14. marca. Izbrani
tabor je odvisen tudi od prostih mest. Če tabora ni mogoče izbrati,
se Rotary club Škofja Loka in izbrani kandidat lahko dogovorita za
drugačno poletno aktivnost ali prenos v drugo leto.
Kandidati lahko preverijo možne tabore na
http://tabori.rotaryslovenija.org/pregledAktualnihTaborov.asp
Rotary club Škofja Loka, Blaževa ulica 3F, 4220 Škofja Loka,
http://rc-skofja-loka.si/
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